
ال حرج عليك؛ ال حرج عليك يف أن ال تكتب وال  نتكتب وأن ال تشهد وأن ال تره ال نقول: ال حرج عليك أن

تشهد وال ترهن؛ ألنك أمنت صاحبك ووثقت منه؛ وأصل الكتابة اإلشهاد واالران من أجل حفظ احلق؛ وإذا 

أمن اإلنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه يف الواقع؛ وعلى هذا فتكون اآلية هذه مقيدة لكل ما سبق؛ ويكون 

اد والرهان حيث ال يأمتن بعضنا بعضا؛ فإن ائتمن بعضنا بعضا فال حاجة ألن املقصود هو وجوب الكتابة واإلشه

ذهب إليه أكثر املفسرين؛ وبعضهم قال: إن هذه قاعدة عامة ال ختتص يف هذا الباب؛ واملعىن الذي التوثقة؛ هذا 

وأنه يدخل يف  ع النظر عن هذه اآليةأنكم مىت اؤمتنتم فعليكم أداء األمانة، مىت اؤمتنتم فعليكم أداء األمانة بقط

  هذا ما لو قبض املرن الرهن فإن الراهن قد ائتمنه، ائتمنه عليه فليتق اهللا ربه.

)) الفاء هنا رابطة للجواب جواب الشرط؛ وهو  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته مث قال: ((

جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ ألنه مقرتن بالم األمر الدالة  )) وملاذا جاءت الفاء رابطة مع أن إن أمن قوله: ((

ب؛ ومىت كانت اجلملة اجلزائية طلبية وجب اقرتاا بالفاء؛ وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم يف لعلى الط

   هذا الباب؛ مجال ؟

  بما وقد     وبلن وبسوف وبالتنفيسبجامد و اسمية طلبية و : الطالب

  الثالث؟أيش : الشيخ 

  بما وقد     وبلن وبسوف وبالتنفيسبجامد و اسمية طلبية و  :الطالب

)) والالم هنا صارت ساكنة ملاذا؟ لوقوعها بعد  فليؤد الذي أؤتمن طلبية طيب؛ قال: (( هنا الذي معىن: الشيخ

تكون مكسورة على كل  الفاء؛ والم األمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو مث؛ خبالف الم التعليل فإا

تقرأ، ما يصح أن نقول: جئت لحال، تكون مكسورة على كل حال؛ وهلذا ال يصح أن نقول مثال: جئت و 

)) فعل ماض مبين  أؤتمن )) (( فليؤد الذي أؤتمن أمانته ولتقرأ؛ إال إذا أردنا الطلب، األمر؛ نعم قال: ((

)) أمنته اليت أؤمتن  أؤتمن أمانته دوء مزة وصل؛ قال: ((للمجهول؛ وهلذا كسر ما قبل آخره وضم أوله؛ لكنه مب

   .اعليه

)) هذه جمزومة  وليتق )) بالنسبة لالم كاألوىل؛ وقوله: (( وليتق اهللا )) نقول يف قوله: (( وليتق اهللا ربه قال: ((

أردف االسم األعظم )) هنا  وليتق اهللا ربه ؛ قوله: ((احبذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليه

)) حتذيرا من املخالفة؛ ألن الرب هو اخلالق املالك املدبر، اخلالق املالك املدبر؛ فاخش  ربه )) بقوله: (( اهللا ((

هذا الرب الذي هو إهلك أن ختالف تقواه؛ والتقوى: اختاذ وقاية، اختاذ وقاية وهي يف الشرع اختاذ وقاية من 

نواهيه؛ وهذا أمجع ما قيل يف حد التقوى وأوضح ما قيل؛ ألنه يذكر فيه  عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب



)) الربوبية هنا ربوبية عامة  ربه االشتقاق وهي اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقوله: ((

  وإال خاصة ؟ خاصة؛ كيف تقولون خاصة مع املدين ما وجه اخلصوصية؟

  ...:الطالب

على كل حال فيها احتمال الواقع؛ أن تكون عامة أو خاصة، إن قلنا: إن هذه اآلية تابعة ملا قبلها : الشيخ 

)) ال ناهية والكتمان اإلخفاء؛  وليتق اهللا ربه وال تكتموا الشهادة واخلطاب موجه للمؤمنني فالربوبية خاصة ((

وال يف وصفه؛ يف أصله بان ينكر الشهادة  والشهادة ما شهد به اإلنسان أي ال ختفوا ما شهدمت به ال يف أصله

يقول ما عندي شهادة؛ يف وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص؛ فالنهي هنا عن كتمان الشهادة ي عن كتماا  رأسا

  أصال ووصفا.

)) شرطية للعموم؛ فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا  من( )) قال: ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه مث قال: (( 

)) إعراب  قلبه آثم إنه آمث قلبه؛ قال بعض املفسرين: آمث مبعىن فاجر من الفجور؛ وهنا قال: ((استحقاقه ف

فاعل؛  )) قلبه )) خربها؛ (( آثم ويرفع اخلرب؛ واهلاء امسها؛ و(( أتوكيد ينصب املبتدحرف اجلملة نقول: إن 

فإنه قلبه آمث، الوجهان جائزان؛ على  )) خرب مقدم؛ واجلملة خرب إن؛ أي  آثم و(( أوجيوز أن نقول: قلب مبتد

كل حال هنا أضاف اإلمث إىل القلب ألن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي؛ فاإلنسان قد يكتمها وال يعلم 

به، إذا قال: أنا ما أدري وال شهدت وال علمت فهنا يكون األمر راجعا إىل القلب؛ وألن القلب عليه مدار 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا  هللا عليه وسلم: (الصالح كما قال النيب صلى ا

مث بقية البدن و إذا فجر القلب ـ والعياذ باهللا ـ ‘) فإمث القلب بكتم الشهادة يؤدي إىل إ فسدت فسد الجسد كله

إلخفاء فإن الشهادة فجر البدن؛  فصار إضافة اإلمث إىل القلب هنا من وجهني: أوال باعتبار احملل ألنه هو حمل ا

   ال تعلم؛ والثاين: ألن القلب بإمثه تأمث بقية اجلوارح؛ وهذا فيه حتذير شديد من كتم الشهادة .

)) ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل مجيع ما يعمله اإلنسان حىت عمل  واهللا بما تعملون عليممث قال: (( 

بما  ال القلوب واهللا سبحانه وتعاىل عامل ا؛ وهنا قدم ((القلب؛ فكتم الشهادة مثال فإن كتم الشهادة من أعم

؛ أيش؟ نشوف قبلها أيش؟ عليم ؟ قبلها عليم؛ وأيضا فائدة أخرى: قوة )) مراعاة للفواصل ألن تعملون

التحذير، قوة التحذير وشدته كأنه حصر علمه فيما نعمل فيكون هذا أشد يف بيان إحاطته مبا نعمل فيتضمن 

اهللا تعاىل خيتص مبا نعمل علم وليس معناه أو وليس مقتضاه االقتصار على ما نعمل فقط يعين أن  قوة التحذير؛

ال؛ لكن هذا من باب قوة التحذير كأنه عزوجل يقول: إن عملكم لن خيفى علينا كأنه لشدة عناية اهللا تعاىل به 

   .إال هو يعلمه   ال



   الكالم على اآلية؛ أما الكالم على فوائد هذه اآلية واليت قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا هذا 

أوال: العناية مبا ذكر فيها من األحكام؛ من أين تؤخذ؟ من تصدير احلكم بالنداء مث توجيه النداء إىل املؤمنني؛ 

  وهذا يدل على العناية ذه األحكام وأا جديرة باالهتمام ا .

نه ال يوجه اخلطاب بوصف إال ملن كان هذا الوصف سببا ألا: أن التزام هذه األحكام من مقتضى اإلميان؛ ثاني

  لقبوله ذلك احلكم .

الثالث: أن خمالفة هذه األحكام نقص يف اإلميان؛ كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إلميانكم افعلوا كذا وكذا فإن مل 

حقيقة؛ ألن كل من يدعي اإلميان مث خيالف ما يقتضيه هذا اإلميان  تستفعلوا فإميانكم ناقص؛ وهي دعوى ولي

  فإن دعواه ناقصة إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا .

ومن فوائد اآلية أيضا: بيان أن الدين اإلسالمي ال يعتين بالعبادات فقط اليت هي معاملة اخلالق بل هو شامل 

  ملعاملة اخلالق واملخلوق .

آلية الكرمية: دحر أولئك الذي يقولون إن اإلسالم ما هو إال أعمال خاصة بعبادة اهللا ومنها أي من فوائد ا

 لعصرملعامالت جيب أن تكون خاضعة لعزوجل وباألحوال الشخصية كاملواريث والنكاح وما أشبهها، وأن ا

ألحكام الوضعية واحلال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام اإلسالم فيما يتعلق بالبيوع واالجارات وغريها إىل ا

  املبنية على الظلم واجلهل .

 ون الثمارقحفإن قال قائل: هلم يف ذلك دليل وهو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة ورآهم يل

) قالوا  أنتم أعلم بأمور دنياكم ) فرتكوا التلقيح فخرج التمر فاسدا؛ فقال هلم: ( ما أظن ذلك يغني شيئا قال: (

واملعامالت من أمور الدنيا ليست من أمور اآلخرة؟ فما اجلواب؟ اإلشكال واضح اآلن ؟ أو اإليراد ؟ فما هو 

  رشاد ؟ نعم يااجلواب 

  رد فيه النص ال جيوز اخلروج عليههذا يف األمور اليت ما ورد فيها النص أما اليت و : الطالب

  طيب هذا وجه؛ وجه آخر ؟ : الشيخ

  .مبعىن آخر يف فرق ...بني قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبني املعامالت يف األشياء  فرق يف: الطالب

  عرب عنه؛ طيب؛عرف أن نيف فرق لكن ال ن : الشيخ 

  ...بأمور االخرة  :الطالب

  طيب : الشيخ

  ....علمنا القواعد الشاملة ومل ... ) أنتم أعلم بأمور دنياكم(  :الطالب



؛ اإلسالم فاحلر و يده قليلة ؟ يعين الذي قاله الرسول صلى اهللا عيه وسلم إمنا هو علم الصناعة ييعين تق : الشيخ 

هذا يفعله حيصل مباذا؟ بالتجارب  هذاما جاءنا يقول إذا أردت مثال أن التمر يصلح  افعل كذا وافعل كذا ما هو 

املسجالت كيف نصنع الراديو كيف وإال كان يقول الزم أن اإلسالم يعلمنا كيف نصنع السيارات وكيف نصنع 

إىل أي  هوب كيف نصنع كل شيء؛ هذا يرجع للتجارب؛ أما األحكام احلالل واحلرام فهذا مرجعطنصنع ال

؟ طيب الرسول ما جاء يعلمنا كيف شيء؟ إىل الشرع وإىل اإلسالم وقد وىف بكل ما حيتاج الناس إليه واضح

ما هو يعلمنا هذا شيء يرجع إىل  ...هات القدوم وهات كذا وكذا هات املسمار وهات  اخلشبباب  تنجر

؛ لكن إذا قال لك هذا حالل وهذا حرام هذا  أمور الشرعأيش؟ إىل التجارب وصناعات الناس ما هو يرجع إىل 

  الذي يرجع إليه يف الشرع.

  ؟...:الطالب

  الشرع وتعرف بالتجارب. ال ما يصح هذا؛ ألن فيه أشياء سكت عنها : الشيخ

)) سواء كان هذا الدين مثن مبيع، أو قرضا، أو أجرة،  إذا تداينتم بدين ومن فوائد اآلية: جواز الدين؛ لقوله: ((

 سبقلدين شرعا؛ وما هو الدين ؟ أو صداقا، أو خلعا عوض خلع، أو أي دين يكون؛ املهم أن يف اآلية إثبات ا

  لنا أن الدين كل ما يثبت يف الذمة .

ومن فوائدها: أن الدين ينقسم إىل قسمني: مؤجل بأجل مسمى؛ وغري مؤجل؛ ومؤجل بأجل جمهول؛ إىل ثالثة 

بدين إلى أجل  أقسام: غري مؤجل؛ ومؤجل إىل أجل مسمى؛ ومؤجل بأجل جمهول؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

غري مؤجل؛ إىل أجل غري مسمى وإىل أجل مسمى ثالثة أقسام؛  ن)) كل كلمة يؤخذ منها قسم؛ دي مسمى

الدين إىل غري أجل هذا جائز مثل أن أشرتي منك هذه السلعة بعشرة رياالت وال أعطيك العشرة وال أعينها؛ 

 هذا جائز وإال ال؟ هذا جائز وال إشكال فيه ولك أن تطالبين مبجرد ما ينتهي العقد، تقول أعطين الدراهم؛ الدين

ال جيوز؛ ملاذا؟ ألنه  إىل أجل غري مسمى ال يصح مثل أن أقول: اشرتيت منك هذه السلعة إىل قدوم زيد، هذا

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم  ؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السلم: (جمهول غرر

     إلى أجل (( بنص اآلية  ) ؛ الدين إىل أجل مسمى جائز وإال ال؟ جائز ووزن معلوم إلى أجل معلوم

))؛ األجل غري املسمى يكتب وإال ما يكتب؟ ال ال يكتب ألنه غري قائم، الغي فاسد؛ بل يهدر وال  مسمى

  يكتب .هل تدل اآلية على جواز السلم ؟ 

  نعم: الطالب

  تدل؛ والسلم يا فهد ؟  : الشيخ 



  تعجيل الثمن وتأخري املثمن:الطالب

وتأخري املثمن؛ هذا السلم؛ يقدم الثمن ويؤجل املثمن؛ اشرتيت منك مثال مائة صاع بر تعجيل الثمن  : الشيخ

  ى هذا السلم ألن الرجل أسلم الثمن وقدمه.مبعد سنة خذ الدراهم يس

هل يدخل يف ذلك ما يسمونه اليوم باملداينة ؟ املداينة اآلن يقول: أريد منك عشرة آالف ، العشرة إحدى 

حسب ما يتفقون عليه؛ ويذهب إىل صاحب الدكان ويشرتي منه، يشرتي منه الطالب الذي  عشر أو اثنا عشر

ه أخذوقال هذا سكر يبيعه يشرتي منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حىت لو كان قد مأل األكياس على أنه رمل 

على أنه سكر فيبيعها صاحب الدكان على الدائن مث الدائن يبيعها على املدين مث املدين يبيعها على صاحب 

ألن الدكان يقول ما أبيعك حىت تنزلين  املدين من اجلانبني، من جانب الدائن ومن صاحب الدكان هشنيالدكان 

يقول   ل كيس مبائة عندما يشرتيها من املدينمن قيمتها ألين بعتها على الدائن صاحب الدكان باع على الدائن ك

هش من اجلانبني؛ طيب يقول قائل هذا من الدين إيتوين بدليل خيرجها من نكل كيس مخس وتسعني مثال في

اآلية؟ وإال فبيين وبينكم كتاب اهللا؛ عندما قلنا هذا حرام يا رجل ما جيوز؛ قال: هذا حالل بنص القرآن، امسع 

)) وهنا األجل مسمى والدين  ا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهي قال اهللا تعاىل: ((

  ثابت خل نكتبها؛ 

   ما جيوز: الطالب

  ما جيوز ما  ؟ هو يقول بدين ؟: الشيخ

يشرتي من صاحب الدكان الدائن نقول هذا ليس بدين هذا دخل فيه بيع وشراء؛ ألنه صاحب الدين : الطالب 

  املدين ؟وباع على 

  ما هو، هو يقول لك اآلية عامة يف الدين ؟: الشيخ

  . ...نقول هذا أصال ليس بدين ألن احلديث نفى أن يكون العقد صحيحا فال يكون دينا ألنه: الطالب

    ...شيخ نقول هذا ربا : الطالب

 بعضها بعضا؛ الشرع يقيد بعضها بعضا ويبنياالطالقات أحسنت هذا هو الصحيح؛ نقول لو أخذنا  : الشيخ

نقول هذا ربا؛ إذا قال هذا ليس بربا أنا بعت سلعة وثبت يف ذمة املشرتي دراهم واملشرتي باع على صاحب 

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل  الدكان سلعة وأخذ دراهم وين الربا؟ أنا ما أبيع دراهم بدراهم؟ نقول له: (

ي رديئة هي طيبة ه) والبيع هذا صوري ما هو حقيقي بدليل أن املشرتي ال يسأل عن هذه السلعة  امرئ ما نوى

وإال ال؟ أي نعم هذا هو الواقع؛  اعنه ونمن أسفل وال تدر  ةأكلتها األرضي جيدة؛ رمبا تكون هذه األكياس ه



كيس يساوي بالسوق مخسني وهذا أجراه عليه مبائة يقبل الحىت املدين، املدين لو كان  ساكتقلب وال توهلذا ال 

قال  ...وإال ال؟ يقبل؛ إذا هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع؛ بل هذا بيع صوري كما قال شيخ اإلسالم يف كتابه

هذا بيع صوري؛ وال ميكن أن خيادع اهللا عزوجل مبثل هذه اخلديعة؛ وال ميكن أن يكون الربا الذي عظم اهللا شأنه 

جاء فيه من الوعيد ما مل يأت يف ذنب آخر دون الشرك ال ميكن أن يكون حالال بأدىن كلفة؛ كل واحد يقدر و 

ذ أخسحيلل الربا مبثل هذه وهو جالس؛ وهلذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال املدين لصاحب الدكان: أنا 

؛ إذا ...لو حصل الصدق خالفوا وال يل؛ يقول ال، يرفض هذا هو الواقع وإن قال حنن ما خنالف؛ لكن  السلعة 

)) مقيدة مباذا ؟ بالنصوص األخرى الدالة على  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى نقول: هذه اآلية املطلقة: ((

حترمي الربا، وعلى حترمي احليل؛ وهلذا كل من حتيل على حمارم اهللا اسقاطا للواجب أو فعال للمحرم ففيه شبه مبن؟ 

  يهود .باليهود، شبه بال

  من فوائد اآلية الكرمية: وجوب كتابة الدين إىل أجل مسمى؛ وجه الداللة يا حسني؟

  ))  فاكتبوه ((من قوله:: الطالب 

واألصل يف األمر؟ األصل يف األمر الوجوب؛ لكن قيد هذا األمر باآلية الثانية: ))  فاكتبوه(( من قوله: : الشيخ

  )) عند اجلمهور. أؤتمن أمانتهفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي  ((

)) فإنه جيب أن يستثىن منه  فإن أمن بعضكم بعضا وعندي أننا إن سلمنا جدال أن هذا األمر مقيد بقوله: ((

كان اإلنسان متصرفا لغريه؛ فإنه إذا كان متصرفا لغريه فيجب أن يكتب الدين السيما ما فيه خطر كالدين إذا  ما 

واملال هذا  وباع ماله بدين إىل أجل مسمى ، لو كان وليا على سفيهلو كان وليا على سفيه :الكثري؛ انتبهوا ! مثل

خطري كثري؛ ولنفرض أنه عشرة آالف  وقال أنا بعته على رجل أمنته؛ هل نقول ال تكتب؟ نقول: لو كان املال 

)) يعين والثاين قد أمنه  أمانتهفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن  (( لك قلنا ال تكتب؛ ألن اهللا يقول:

، أليس كذلك ؟ تفريط؛ ألن املدين  وال حرج عليه؛ لكن املال ليس لك وكونك در كتابة مثل هذا الدين تفريط

رمبا ينسى؛ وهذا وارد وإال غري وارد؟ نعم؛ رمبا تتغري حاله يعين هو اليوم أمني وغدا ليس بأمني؛ وكم من إنسان 

هذا الرجل الذي أمنته اليوم ان إىل اخليانة وبالعكس من اخليانة إىل االئتمان؛ فال نأمن أن حاله من االئتم تتغري 

ورثة الون غدا؛ ثالثا: حيتمل أن ميوت؛ وهذا وارد؟ وارد ما فيها شك؛ وإذا مات ممكن يضيع احلق، ميكن أن خي

ا سلمنا أن اآلية هذه خمصوصة يقول ما يف هاتوا الشهود وإال ما نعطيكم؛ وهلم حق يف ذلك؛ فإذا نقول: إذ

)) فيجب أن يستثىن منها  فإن أمن بعضكم بعضا )) أو مقيدة بقوله: (( فإن أمن بعضكم بعضا بقوله: ((

  ....أيش؟ من كان يتصرف لغريه السيما يف األمور اخلطرة الكثرية فإنه البد من كتابتها 



  وقال اىل قدوم زيد لو كانت عالقته جيدة:  الطالب

  قد يقدم زيد وال يستلم الفلوس  : الشيخ

  : متيقن  الطالب

  كيف يتيقن؟ ممكن البعارين تضيع  : الشيخ

  : هذا واقع الطالب

  مادام فيه احتمال؛ لكن ما رأيكم إذا قال: إىل أجل إىل ميسرة حىت يوسر اهللا عليك؟  : الشيخ 

األجل معلوم ألن األجل جمهول ما ندري هذا صحيح، هذا صحيح إذا قال إىل ميسرة؛ وحنن نصححه ال ألن   

إذا استدان ببيع أو شراء أو غريها فإن من الزم كونه  مىت ييسر؛ لكن ألن هذا مقتضى العقد فإن الرجل الفقري

حديث عن يف ذلك قول الصحيح أنه جيوز التأجيل إىل امليسرة؛ وقد ورد الفقريا أن ال يطالب حىت يوسر؛ وهلذا 

يا رسول اهللا إن فالنا قدم له بز من الشام  عليه وسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: (رسول اهللا صلى اهللا 

) لكن حىت لو فرض أنه مل يرد هذا  ثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة فبعث إليه فأبى الرجلعبلو ف

ادام البائع يعرف أن النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة؟ ويش القاعدة؟ أن الفقري ال يطالب حىت يوسر؛ وم

  هذا فقري فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حىت يوسر.

  ...:الطالب

ما جيوز؛ العلماء اختلفوا يف احلصاد واجلذاذ هل جيوز وإال ال؟ أو قدوم احلاج؛ أما شخص معني ألن : الشيخ

  راهمالشخص املعني ميكن يعرتيه آفات، ميكن ما جييء ميكن الد

  ؟...:الطالب

كقدوم احلجاج مثال أو حصاد الزرع فاملذهب ال جيوز   عامحتصل حادث وميوت؛ أما الشيء ال ما أكثر ما :الشيخ

  ...أيضا والصحيح أنه جيوز

إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  ((

   طيب اقرأ علينا ؟ بس؛ أظن وصلنا إىل هذا ؟)) إىل هذا كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب

  العناية مبا ذكر فيها من األحكامأوال: :الطالب

بيان أن الدين و  لفة هذه األحكام نقص يف اإلميانأن خما و م هذه األحكام من مقتضى اإلميانثانيا: أن التزا

وجواز تأجيل إال أعمال خاصة دحر أولئك الذي يقولون إن اإلسالم ما هو  واإلسالمي ال يعتين بالعبادات 

  الدين إىل اجل مسمى و تقسيم الدين إىل ثالثة أقسام



  : ذكرت األقسام وإال ال ؟  الشيخ

  : نعمالطالب

  مؤجل مؤجل ألجل جمهول ذكرنا عناية اإلسالم باملال: الشيخ

  : ذكرناالطالب

  :ذكرنا عناية اإلسالم باملال الشيخ

  )). بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب فاكتبوه وليكتب قال اهللا تعاىل: ((

)) مث هل هذا األمر للوجوب أو للندب  فاكتبوه يف هذه اجلملة من اآلية األمر يف كتابة الدين املؤجل؛ لقوله: ((

الندب أو ن الوجوب إىل عأو لإلرشاد ؟ الشك أن األصل يف األمر الوجوب؛ لكن قد يكون فيه قرائن خترجه 

اإلرشاد؛ فمن العلماء من قال: إنه للندب ومنهم من قال: إنه لإلرشاد؛ وال أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب؛ 

ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغري بأن كان الدائن وكيال أو وليا أو ناظرا أو وصيا فإنه جيب 

ة كاألمور اخلطرية الكثرية؛ والذي يتصرف لغريه كما ذكرنا اآلن عليه أن حيتاط وأن يكتب ما حيتاج إىل الكتاب

أربعة؛ وكيل، وصي، وناظر، وويل؛ والفرق بينهم: الوكيل من يتصرف لغريه يف حال احلياة؛ والوصي من يتصرف 

ه وحنو لغريه بعد وفاته؛ والناظر من يتصرف يف األوقاف؛ والويل من واله الشرع على القاصرين كويل اليتيم والسفي

غري ثقة وخيشى من  ذلك؛ فهؤالء جيب عليهم كتابة الدين خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون املدين

كان الدين لك فإن األمر لالستحباب؛ وذلك ألنه جيوز لإلنسان أن يسقط هذا الدين؛ وجيوز أن   ذاإنكاره؛ أما إ

؛ ألن الكتابة طريق لإلثبات؛ لينا الطريق املوصل إىل إثباتهال يثبته أصال وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه ال جيب ع

بأنه لإلرشاد فهم يقولون ألن هذه األموال ليس من  فإذا كان جيوز يل إسقاطه فإن إثباته ال يلزمه؛ وأما القول

باب التعبد وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو لإلرشاد؛ ألن اإلنسان غري متعبد ذا 

لشيء؛ لكن هذا القول فيه نظر يعين كوننا نطرد القاعدة ونقول: كل أمر ال يتعلق بعبادة فهو لإلرشاد هذا فيه ا

  نظر .

)) أي أن  وليكتب بينكم كاتب بالعدل ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب اختيار الكاتب العدل؛ لقوله: ((

  ختاروا كاتبا بالعدل لئال مييل أو جيور .ولت

وليكتب بينكم  (( ه ؛ لقوله:تئد اآلية الكرمية: أنه البد أن يكون الكاتب حمسنا للكتابة، حبيث تقرأ كتابومن فوا

أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا إذ  ا)) ألن الكاتب الذي ال حيسن الكتابة حبيث ال يقرأه بينكم )) (( كاتب



ته إال هو؛ أليش؟ ألننا عند احلاجة هلذه الكتابة ال أننا ال ندري ما كتب؛ فال يكلف بالكتابة شخص ال يقرأ كتاب

  نستفيد منها شيء .

ومن فوائد اآلية: أنه جيب على الكاتب أن يكتب بالعدل، حبيث ال جيحف مع الدائن وال مع املدين؛ وما هو 

وتمت كلمة  العدل ؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غري عدل؛ لقول اهللا تعاىل: ((

  )) . ربك صدقا وعدال

من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يشرتط تعيني كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة فكتابته 

  )) وهي نكرة ال تفيد التعيني . كاتب ماضية نافعة؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: ((

فوائد اآلية الكرمية: ي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك؛ يه أن يكتب أو أن ال يكتب؟ يه أن ال  ومن

))؛  وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا يكتب يعين ينهى أن ال يكتب إذا دعي إىل ذلك؛ لقوله: ((

  )) للكاتب. وال يأب كاتب (( )) ملن ألصحاب الدين؛ والنهي يف قوله: وليكتب فيكون األمر يف قوله: ((

هذا النهي هل هو للتحرمي أو للكراهة ؟ فيه تفصيل؛ إذا كان ال ميكن ثبوت هذا احلق إال بكتابة هذا الكاتب 

  صار النهي للتحرمي كما قلنا بوجوب حتمل الشهادة، وأن حتمل الشهادة فرض، فرض كفاية؛ هذا نقول مثله .   

  كما علمه الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع، كما علمه اهللا؛ لقوله:((ومن فوائد اآلية: أنه جيب على 

)) وهذا يشمل ما علمه اهللا من حيث الشرع وما علمه اهللا من حيث حسن اخلط واألداء؛ يعين مثال إذا كان  اهللا

ا؛ ألن اهللا بصعوبة؛ نقول: ال جيوز هذجعله ال يقرأ إال أالكاتب عنده حسن اخلط وقال أريد أن أشني اخلط و 

))؛ وألنه كلما كان اخلط أوضح كان اخلط أبني؛ إذ أن ا خلط الرديء يتعب  أن يكتب كما علمه اهللا قال: ((

كما أن األلفاظ املعقدة يشكل مدلوهلا فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلوهلا  يف قراءته ورمبا يشكل مدلوله

كسئل، يعين يكتب اهلمزة على ياء وهذا قد خيتلف املعىن  السيما يف اإلمالء؛ جتد بعض الناس يكتب: سأل  

)) من ناحيتني: من ناحية  كما علمه اهللا كثريا؛ وهلذا جيب أن اإلنسان يكتب بني الناس كما علمه اهللا؛ قلنا ((

الشكل؛ ومن ناحية الشرع؛ من ناحية الشكل بأن يأيت بأحسن ما يكون بأحسن ما يستطيع من الكتابة إمالء 

ا؛ وكذلك من ناحية الشرعية حبيث ال يغفل شيئا حيتاج إليه الدائن أو املدين؛ وهلذا يقول العامة: من وحروف

  أسقط من الشرع حرفا ندم عليه .

كما  ومن فوائد اآلية الكرمية: تذكري هؤالء الكتبة بنعمة اهللا، وأن من شكر نعمة اهللا عليهم أن يكتبوا؛ لقوله: ((

؟ للتعليل؛ األول للتشبيه وهنا للتعليل؛ وقد ذكرنا مرارا   على أن الكاف هنا أليش الا مبين )) وهذ علمه اهللا



كثرية أن الكلمة إذا كانت حتتمل معنيني وال يتعارضان حتمل عليهما مجيعا؛ وأن القول الراجح من أقوال 

   ا متنافيني طلب الرتجيح.متنافيني، فإن كان اما مل يكون هاألصوليني أنه جيوز استعمال اللفظ املشرتك يف معنيي

)) حىت يف األمور احلسية يعين  كما علمه اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال يستقل بالعلم؛ لقوله: ((

األمور العقلية قد يقول القائل: صحيح أنا ما أستطيع أن أدرك بعقويل ما مل يعلم اهللا حىت يف األمور احلسية اليت 

عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم؛ ال يستطيع اإلنسان أن يعلمها إال  تدرك عن طريق احلس،

  بتعليم اهللا عزوجل .

ى الكاتب أن يكتب كما علمه اهللا أمره أن يكتب وقد سبق لنا فائدة ذكر األمر ملا  هومن فوائد اآلية: أن

 وال يأب  التفسري ألنه قال: ((أثناء بالكتابة بعد النهي عن االمتناع من الكتابة؛ ما هي الفائدة ؟ ذكرنا يف 

  ا يظن بعض الناس؛ نعم؟)) ذكرنا أن هذا له فائدة يعين ليست املسألة تكرارا كمفليكتب  )) مث قال: (( كاتب

  تأكيد :الطالب

  ال، تأكيد ال.: الشيخ 

  : املبادرةالطالب

ائتوا العصر جييئوا العصر يقول  )) قد يقول: ما أىب عليه ولكن وال يأب كاتب نعم املبادرة؛ ألن قوله: ((:الشيخ

)) فنستفيد من األمر هنا الفورية واملبادرة؛ إذا نأخذ  فليكتب . وقال: (( وهكذابكرة بكرة يقول بعد بكرة ائتوا 

   )) . فليكتب من ذلك فائدة وهي: مبادرة الكاتب إىل الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله: ((

وليملل الذي عليه الحق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق  مث قال اهللا تعاىل: ((

  )). يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدلسفيها أو ضعيفا أو ال 

  يؤخذ من هذه اجلملة من اآلية


